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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ ওভারসীজ এময়েম অা সািভ েসস িলঃ

এবং

সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৫ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৬ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বােয়েসল--এর আওতায় িবগত ০৩ (িতন) বছর অথ াৎ ২০১৯-২০২০ অথ  বছের ৮৫২৫ জন এবং ২০২০-২০২১ অথ বছের ৫৫৫৬ এবং ২০২১-
২০২২ অথ বছের ৯,১৫০ জনসহ মাট ২৩,২৩১ জন ষ ও নারী কম িবেদশ গমন কেরেছ। তে িবনা অিভবাসন েয় ১৮,৩৮৫ জন দ
নারী কমেক িবেদেশ রণ করা হেয়েছ। িবেদেশ নারী কম রেণর সংা একই সমেয় মাট কম রেণর ৯৩%। ৮ম পবািষ ক
পিরকনা, মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা, িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ ও টকসই উয়ন লমাা অজেন বােয়েসল দালাল ও
মেভাগীেদর দৗরা বসহ নতম অিভবাসন য় িনিত কের কম রণ কের যাে। মাবাইেল বাংলায় এস.এম.এস রণ কের
তেসবা  দান,  অিভবাসন  সংা  সকল িফ  াংেকর  মােম  হণ,   অিভবাসন  েয়  িবেদেশ  কম  রণ  বােয়েসল-এর  অতম
সাফ। বােয়েসল-এর মােম গমনত কমরা দ ও যা হওয়ায় একিদেক যমন আয় ও রিমেট ি পাে অিদেক িনেয়াগকারী
দেশ বাংলােদেশর ইিতবাচক ভাবিত ি পাে।

সমা এবং চােলসহ:

বােয়েসল-এর িনজ উোেগ  বাজার  সসারেণর েযাগ  সীিমত তাই  িতান অা বসরকাির  কম  রণকারী  িতােনর  মেতা
াধীনভােব বাজার সসারণ কায ম পিরচালনা করেত পারেছ না। কািভড-১৯ মহামািরর িবাপী করাল থাবা চলিত অথ বছের
বেদিশক বাজার অসান ও সসারণ েমর লমাাসহ য কান লমাা অজেনর ে এক িতবকতা। কননা, বােয়েসল-এর
কায ম বিহ:িবের রাজৈনিতক ও আথ -সামািজক িিতশীলতা ও ির মাার উপর িনভরশীল। িনম াণ ও উয়ন কায ম িবর হেল
বাংলােদশ থেক িবেদেশ কম রণও াস পােব। অিদেক চািহদা মাতােবক উপ ও দ কমর সংকট বতমােন বড় চােল িহেসেব
দখা িদেয়েছ। সেব াপির সকল িতবকতার মে নিতকতার সােথ েয় িনরাপদ অিভবাসন িনিত করাই বােয়েসল-এর ল
চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িবগত বছরসেহর অগিতর ধারাবািহকতা  রা  এবং  বিক অিতমািরজিনত চােল মাকােবলা  ও  সরকােরর  নীিতমালা  বাবায়েন  এ
সংার কায ম ঢ় রাখার লে ২০২৫ সােলর মে ৪০,০০০ জন কম িবেদেশ রেণর পিরকনা রেয়েছ। এ লে ২০২৫ সােলর মে
আরও ১০ নন দেশ কম রেণর সাতা যাচাই করা হেব। িনরাপদ ও শাভন অিভবাসন িনিত করার জ ২০৩০ সােলর মে
শতভাগ দ, িশিত জনশি রেণর লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ। এ িতােনর িনজ জিমর উপর বতল ভবন িনম াণ করার
পিরকনা  হণ  করা  হেয়েছ।  কমেদর  মিডেকল  ট,  এয়ার  েকট  এবং  অা  েয়াজনীয়  সবা  বােয়েসেলর  িনজ  উোগ  ও
বাপনায়  বাবায়ন  করা,  িবভাগীয়  শহরেলা  এবং  বাই-এ  বােয়েসল-এর  শাখা  অিফস  খালার  পিরকনা  রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৯,৫০০ (নয় হাজার পচ’শ) জন যা কমেক িবেদেশ কম সংান;
চলমান বাজার ধের রাখা;
নন মবাজার অসান;
অিভবাসন য় াস ও সেচতনতা ি ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ ওভারসীজ এময়েম অা সািভ েসস িলঃ

এবং

সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আজািতক মান বজায় রেখ িবে কম সরবরােহ বাংলােদেশর অতম জনশি সরবরাহকারী িতান িহেসেব িতা লাভ এবং
সবা হীতােদর ত, দ এবং ফল সবা দান ও দেশর টকসই ির জ জাতীয় অথ নীিতেত অিধক অবদান রাখা ।

১.২ অিভল (Mission)
িবেদশ গমেন কমেদর  িনব াচন িয়ায় নতম অিভবাসন েয় িবেদেশ রণ করার মােম দেশর পাৎপদসহ আপামর
জনগেনর সামািজক ও অথৈনিতক কােণ িমকা রাখা এবং িনেয়াগকারী দেশর উয়ন অংশীদার িহসােব অবদান রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. সরকাির চােনেল  েয় িনরাপদ কম সংান ি
২. িবেদশগামী কমেদর দতা ি ও উপ কম িনব াচন
৩. নন মবাজার অসান
৪. চলমান বাজার-এ কম রণ অাহত রাখা;
৫. নিতক অিভবাসন িনিেত চার ও সেচতনতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  অিভবাসন  নীিতমালা  অযায়ী  িবের  সকল  িমক  আমদািনকারক  দেশ  কম,  িসংগত  বা  েযাজ  ে  িবনা
অিভবাসন খরেচ কম রণ;
২. দ কম রণ কের িব ম বাজাের বাংলােদশী িমকেদর ইিতবাচক ভাবিত িতা কের কম সংােনর মােম
নারীর মতায়নসহ দাির িবেমাচন ও আথ সামািজক উয়ন;
৩. িনেয়াগকারী িতানেক “সক কােজ সক কম িনেয়াগ” এ সহায়তাকরণ;
৪. িবেদেশ কম রেণ নন নন বাজার অেষণ।
৫. কম িনেয়াগকারী দেশর উয়ন অংশীদার হওয়া।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সােলর মে ৪০,০০০ জন কম
িবেদেশ রণ।

িবেদেশ কম িরত সংা ৫৫৫৬ ৯১৫০ ৯,৫০০ ১০,০০০ ১০,৫০০
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়,
িবএমই, িস ইতািদ

বািষ ক িতেবদন

নন ১০ দেশর মবাজাের কম
রেণর জ সাতা যাচাই

সাতা যাচাই সমা
দেশর
সংা

২ ১ ২ ২ ৩
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় ও
িবেদশ বাংলােদশ তাবােসর ম উইং

বািষ ক িতেবদন

কম রেণর মােম িনধ ািরত নন দশ
সেহ মবাজার সসারণ।

মবাজার সসািরত
দেশর
সংা

২ (হংকং ও
িসেশলস)

১ (ােয়িশয়া) ২ ২ ৩
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় ও
িবেদশ বাংলােদশ তাবােসর ম উইং

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] সরকাির
চােনেল 
েয় িনরাপদ
কম সংান ি

২০

[১.১] মাট পশাজীবী,
দ ও দ কম রণ

[১.১.১] িরত
কম

মিত সংা ৫ ৫৫৫৬ ৯১৫০ ৯৫০০ ৮০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১০০০০ ১০৫০০

[১.১.২] িরত
দ কম

সমি সংা ৫ ৫৫৫৬ ৯১৫০ ৯২০০ ৭৮০০ ৬৯০০ ৪৯৫০ ৪৫০০ ৯৫০০ ৯৯০০

[১.১.৩] িরত
পশাজীবী কম

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫০ ০ ৫০০ ৬০০

[১.২] নারীর আথ -
সামািজক মতার উয়ন

[১.২.১]
বেদিশক
চািরেত িরত
নারী কম

মিত সংা ৫ ৫৪৮২ ৮৮৪৬ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৮৫০০ ৯০০০

[২] িবেদশগামী
কমেদর দতা
ি ও উপ
কম িনব াচন

১৫

[২.১] িশণ দান

[২.১.১] ভাষা
িশণ
দানত

সমি
িশণ
হণকারীর
সংা

৫ ০ ২৪০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ১২০০ ১৫০০

[২.১.২]
িপিডওসহ
অা িশণ
দানত

সমি
িশণ
হণকারীর
সংা

৫ ৫৫৫৬ ১২৬৯১ ১৩০০০ ১০০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১৩৫০০ ১৪০০০

[২.২] কম িনব াচনী
পরীা অিত

[২.২.১] কািশত
িবি

সমি সংা ৩ ৩০ ৩৪ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৮ ৪০

[২.২.২] অিত
কম িনব াচনী
পরীা

সমি
পরীার
সংা

২ ৩০ ৩৪ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৮ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] নন
মবাজার
অসান

১৫

[৩.১] কম রেণর লে
সা নন দশ িনধ ারণ

[৩.১.১] িনধ ািরত
দেশর
তাসান

মিত
দেশর
সংা

২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.২] িনধ ািরত দেশ কম
রেণর জ সাতা
যাচাই

[৩.২.১] নন
মবাজাের কম
রেণর জ
সাতা যাচাই
সমা

মিত
দেশর
সংা

২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[৩.৩] নন কম
িনেয়ােগর চািহদাপ
সংহ

[৩.৩.১]
াথিমক চািহদা/
ড়া চািহদা

মিত
দেশর
সংা

৩ ১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২

[৩.৪] া চািহদার
িভিেত কম রণ

[৩.৪.১] নন
বাজাের িরত
মাট কম

মিত সংা ৩ ৭ ৩৫ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪৫ ৫০

[৩.৫] মবাজার
অসান, সমেঝাতা
ারক /িার / কম
রণ কােজ গ দশ
সফর

[৩.৫.১]
সমেঝাতা ারক
/ি ারত

মিত
দেশর
সংা

৫ ০ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪] চলমান
বাজার-এ কম
রণ অাহত
রাখা;

১০

[৪.১] কম রেণর চািহদা
সংহ

[৪.১.১] চািহদার
সংা

মিত সংা ৩ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[৪.২] া চািহদার
িভিেত কম রণ

[৪.২.১] কম
িরত

মিত সংা ৩ ০ ৪৯৪৩ ৩৫০০ ৫০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ৩৫০০ ৪০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৩] চলমান বাজার
সসারণ ও পয েবণ
কােজ গ দশ সফর

[৪.৩.১] িবমান
মবাজার
সসার ও
পয েবেণর জ
গেবষণা সাদন

সমি
দেশর
সংা

৪ ০ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৫] নিতক
অিভবাসন
িনিেত চার
ও সেচতনতা
ি

১০

[৫.১] অিভবাসন খােত
শাসন ও সেচতনতা
িলক চারণা

[৫.১.১]
চারপ/িকা
ইতািদ িত ও
কািশত

মিত সংা ১ ১৪০০০ ১৩০০০ ৯০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ১০০০০ ১১০০০

[৫.১.২]
চারপ/িকা
ইতািদ
িবিলত।

মিত সংা ১ ৮৪৩০ ১২৯৮০ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৭০০০ ৮০০০

[৫.২] বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও চার

[৫.২.১]
িতেবদন ণীত

তািরখ তািরখ ২ ১৮.১২.১৯ ২১.১২.২০ ৩০.১২.২১ ২৭.০১.২২ ২৮.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ৩১.০৩.২২ ২৯.১২.২২ ২৮.১২.২৩

[৫.২.২]
িতেবদন
িবিলত

মিত সংা ২ ১০০০ ১০০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৬০০ ৬৫০

[৫.৩]
িবাপন/িবি/গণিবি
কাশ ও চার

[৫.৩.১]
িবাপন/
িবি/গণিবি
কািশত

মিত সংা ২ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫

[৫.৪] িভিস ইতািদ
িনম াণ ও চার

[৫.৪.১] িনিম ত
িভিস চািরত

মিত সংা ২ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

আিম, বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ ওভারসীজ এময়েম অা সািভ েসস িলঃ, সিচব, বাসী কাণ ও
বেদিশক কম সংান মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ ওভারসীজ
এময়েম অা সািভ েসস িলঃ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
বাংলােদশ ওভারসীজ এময়েম অা সািভ েসস
িলঃ

তািরখ

সিচব
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরআই রাইট  ইনফরেমশন

২ এনআইএস জাতীয় াচার কৗশল

৩ এিপএ বািষ ক কম সাদন ি

৪ এসিডিজ টকসই উয়ন লমাা

৫ িস কািরগির িশণ ক

৬ িপেকিব বাসী কাণ াংক

৭ কৈবকম বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

৮ িবএমই
েরা অব ানপাওয়ার, এময়েম অা িনং (জনশি, কম সংান ও িশণ
েরা)

৯ বােয়েসল বাংলােদশ ওভারিসজ এময়েম অা সািভ েসস িলিমেটড



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৫:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মাট পশাজীবী, দ ও দ কম রণ

[১.১.১] িরত কম বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[১.১.২] িরত দ কম বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[১.১.৩] িরত পশাজীবী কম বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[১.২] নারীর আথ -সামািজক মতার উয়ন [১.২.১] বেদিশক চািরেত িরত নারী কম বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[২.১] িশণ দান
[২.১.১] ভাষা িশণ দানত র আহেমদ, উপমহাবাপক িশণ িতেবদন, বােয়েসল

[২.১.২] িপিডওসহ অা িশণ দানত বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ িশণ দােনর সামাির িশট দািখল

[২.২] কম িনব াচনী পরীা অিত
[২.২.১] কািশত িবি বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ িবির কিপ

[২.২.২] অিত কম িনব াচনী পরীা বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম িনব াচনী পরীার কিপ।

[৩.১] কম রেণর লে সা নন দশ িনধ ারণ [৩.১.১] িনধ ািরত দেশর তাসান বসায় উয়ন, অিবভাগ তাসান সকত সামাির িশট

[৩.২] িনধ ািরত দেশ কম রেণর জ সাতা যাচাই
[৩.২.১] নন মবাজাের কম রেণর জ সাতা
যাচাই সমা

বসায় উয়ন, অিবভাগ সাতা যাচাই সকত িতেবদন

[৩.৩] নন কম িনেয়ােগর চািহদাপ সংহ [৩.৩.১] াথিমক চািহদা/ ড়া চািহদা বসায় উয়ন, অিবভাগ াথিমক চািহদা/ ড়া চািহদার কিপ

[৩.৪] া চািহদার িভিেত কম রণ [৩.৪.১] নন বাজাের িরত মাট কম বসায় উয়ন অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[৩.৫] মবাজার অসান, সমেঝাতা ারক /িার / কম
রণ কােজ গ দশ সফর

[৩.৫.১] সমেঝাতা ারক /ি ারত বাপনা পিরচালক
ািরত সমেঝাতা ারক / ি সিকত
সফর িতেবদন

[৪.১] কম রেণর চািহদা সংহ [৪.১.১] চািহদার সংা বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ সংহীত চািহদার কিপ

[৪.২] া চািহদার িভিেত কম রণ [৪.২.১] কম িরত বেদিশক িনেয়াগ অিবভাগ কম রেণর সামাির িশট দািখল

[৪.৩] চলমান বাজার সসারণ ও পয েবণ কােজ গ দশ
সফর

[৪.৩.১] িবমান মবাজার সসার ও পয েবেণর জ
গেবষণা সাদন

বাপনা পিরচালক
বাজার সসারণ ও পয েবণ সিকত সফর
িতেবদন

[৫.১] অিভবাসন খােত শাসন ও সেচতনতা িলক চারণা
[৫.১.১] চারপ/িকা ইতািদ িত ও কািশত শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা কায ােদশ ননা ও িবল

[৫.১.২] চারপ/িকা ইতািদ িবিলত। শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা মদ ও িবতরণ রিজার এর কিপ

[৫.২] বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও চার
[৫.২.১] িতেবদন ণীত

শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা এবং ণয়ন
কিম

কায ােদশ ননা ও িবল

[৫.২.২] িতেবদন িবিলত শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা মদ ও িবতরণ রিজার এর কিপ

[৫.৩] িবাপন/িবি/গণিবি কাশ ও চার [৫.৩.১] িবাপন/ িবি/গণিবি কািশত শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা কায ােদশ , চােরর কিপ

[৫.৪] িভিস ইতািদ িনম াণ ও চার [৫.৪.১] িনিম ত িভিস চািরত শাসন মানবসদ ও িশণ অিধশাখা কায ােদশ , চােরর কিপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
া চািহদার িভিেত কম রণ কম িরত বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় িবমানবের ইিমেশন সবা দান

া চািহদার িভিেত কম রণ নন বাজাের িরত মাট কম বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় িবমানবের ইিমেশন সবা দান

চলমান বাজার সসারণ ও পয েবণ কােজ গ দশ সফর
িবমান মবাজার সসার ও
পয েবেণর জ গেবষণা সাদন

পররা মণালয় নাট ভারবাল, িভসা ইতািদ সবা দান

মবাজার অসান, সমেঝাতা ারক /িার / কম রণ
কােজ গ দশ সফর

সমেঝাতা ারক /ি ারত পররা মণালয় নাট ভারবাল, িভসা ইতািদ সবা দান

মাট পশাজীবী, দ ও দ কম রণ রীত মাট কম জনশি কম সংান ও িশণ েরা াট কাড , িফার ি ও বিহ:গমণ ছাড়প দান

চলমান বাজার সসারণ ও পয েবণ কােজ িবেদশ সফর িবেদশ সফরত বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়
মবাজার সসারণ ও চলমান বাজার পয েবণ কােজ িনয়িমত
িবেদশ সফর অেমাদন

মবাজার অসান, সমেঝাতা ারক /িার / কম রণ
কােজ িবেদশ সফর

িবেদশ সফরত বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়
মবাজার সসারণ ও চলমান বাজার পয েবণ কােজ িনয়িমত
িবেদশ সফর অেমাদন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


